
 اختيار 
خطط الطاقة األفضل لك

تأكد من أنك ال تدفع الكثير مقابل الطاقة
ت مئا فيرتو يمكنك .قةلطابا لكمنز يدولتز مختلفة رسعاأ منها لكلو ،لمختلفةا ضولعرا من يدلعدا قةلطاا يدومز ىلد
ة.فلكتل أقة اقطرض عى إلال قتاالند نعام عل كدوالرات ال

أفضل عرض
على  رللعثو يقةطر فضلأ نفإ ،نتنترإلا متستخد ال كنت اذإ

 هنمب لواطك ديلة اقطالزود مبال صاالتي هص أرخة اقطة طخ
 رضعص أرخو هرض" عل ض"أفرض". عل ض"أفى إلك لويحت

. ليلحاا قةلطاا دومز مهيقد لكلمنز قةللطا

ة دولمزا تكالشرا على يجب ،يارفيكتو يةالو في نينالقوا جببمو
ل لماا فيرتو نكمكابإ نكا اذإ ما تكرتوفا ضمن كرذ قةللطا

فضل أ" ةرتولفاا مةمقد ستتضمن .تكلفة قلأ بخطة كاشترالبا
 ل"هارة بعن عث حابر، هأش 3ل كة اقطالزود مدى لرض" ع
 ار.اطل داخودة وجمرى" أخة طخر بعال مالر يوفتك نكمي

ِ

خطة الطاقة العامة في والية فيكتوريا
بسيطة  ةتسعير هو يارفيكتو يةالو في مةلعاا قةلطاا خطة ضعر
ية الو مةحكو قبل من ياسنو هايدتحد يتم ءباللكهر لةدعاو

قة لطاا خطة ضعر .قةلطاا يدومز قبل من ليسو ،يارفيكتو
ة لصغيرا يعرلمشاا بصحاأو سرلأل فريو يارفيكتو يةالو في مةلعاا

 أون ادريقر يغوا انكإذا اء ربهكللة ادلعرة يعستا وريتكيفة واليي ف
.قةللطا فضلأ خطة على رلعثوا في غبينار غير

ً

أوراق معلومات الطاقة في والية فيكتوريا
 واءسة، اقطالة طخول حات وملعمالن مد زيمالد ريتت نكإذا 
فيمكنك  ،ليهاإ لتغييرا في تفكر لتيا تلك وأ ليةلحاا خطتك نتكا

 ةاصخالة اقطالات وملعمة ورقال إرسة اقطالزود من مب لطتأن 
ت مابمعلو ههذ تمالمعلوا قةرو كدوستز .يدلبرا عبر لخطةبا

ن كا اذإ ماو ،لتكلفةا مثل ،ههذ قةلطاا خطة لحو لفهما سهلة
د.قعالدة ومدد، حمالت وقالي فع دفالد نعم صخك النه

كيفية طلب تغيير خطة االشتراك إلى "أفضل عرض" لدى مزود الطاقة.

قبل أن تتصل:

تأكد من أن لديك: 
فاتورة كهرباء أو غاز حديثة 	

تحتاج الى مترجم فوري؟
ستتضمن فاتورة الطاقة لديك 

 معلومات عن خدمة الترجمة
الفورية المجانية.

عند اتصالك:

تحدث الى مزود الطاقة لديك:

ذكر في فاتورتي أنه يمكنني توفير المال عن طريق ُي
خطة اشتراك أخرى. من فضلك هل يمكنك تغيير الخطة 

الخاصة بي إلى أفضل عرض.

سيغير مزود الطاقة خطة االشتراك لديك إلى أفضل عرض 
 خالل المكالمة. 

ستبدأ بعد ذلك بدفع تكاليف أقل مقابل الطاقة التي تحصل 
عليها في منزلك. 
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